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Resumo 
Este artigo analisa, por meio do Índice de Fragilidade Financeira do Setor Público, as finanças 
do governo federal brasileiro no período 2000-2016.A aplicação do referido Índice para analisar 
a situação fiscal do governo federal terá como referência Minsky (1986) e será feita a partir duas 
séries de dados: as necessidades de financiamento do governo federal, medida comumente 
utilizada para se analisarem as condições fiscais do país, e a execução orçamentária disposta no 
Balanço do Setor Público Nacional, que envolve todos os dados de receitas e despesas da União, 
sendo mais ampla do que a métrica das necessidades de financiamento. 
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Abstract 
This paper uses a Public Sector Financial Fragility Index to analyse the Brazilian Government’s 
financial situation over 2000-2016. The idea is to use the mentioned Index, which adapts to the 
public sector the concept of financial fragility hypothesis developed by Minsky (1986), to show 
the public sector borrowing requirements and the budget execution, available at the Public 
Sector Balance. This last series is broader than the public sector borrowing requirements as it 
includes all the public revenues and spending, including the financial-type ones, which are not 
accounted for in the borrowing requirements data set.  
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Economy; Fiscal Policy.  
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Não bastasse estar passando por uma crise econômica sem precedentes desde 

2014, a economia brasileira enfrenta, concomitantemente, uma grave crise fiscal, em 

todos seus níveis de governo, federal, estados e municípios.3O governo Michel Temer, 

ao compreender que a crise econômica brasileira é decorrente da intervenção do Estado 

na economia e dos aumentos constantes dos gastos públicos dos governos anteriores, 

resolveu adotar o argumento de que o corte de gastos públicos é essencial para que a 

economia volte a estabilizar-se e crescer.  

Para tanto, foi encaminhada e aprovada no Congresso Nacional uma Proposta de 

Emenda à Constituição que visa à consolidação fiscal em caráter gradual, o chamado 

Novo Regime Fiscal (NRF), cujo objetivo consiste em limitar, para os próximos vinte 

exercícios financeiros, os valores das despesas primárias (gastos correntes) à variação 

do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do ano anterior. Diante 

deste cenário, principalmente o de crise fiscal, não restam dúvidas de que análises sobre 

as finanças públicas brasileiras são relevantes. 

Assim sendo, o objetivo deste artigo é analisar a posição fiscal ocupada pelo 

governo central brasileiro (que compreende o Tesouro Nacional (TN), as empresas 

estatais não financeiras, a Seguridade Social e o Banco Central do Brasil (BCB)) no 

período 2000-2016. Para uma exposição mais didática e perceptível ao leitor, a 

categoria governo central das finanças públicas, cujos componentes estão discriminados 

acima, será chamada de governo federal ao longo de todo o texto. Por posição fiscal 

entendam-se as posturas financeiras criadas por Minsky (1986), Hedge, Especulativa e 

Ponzi. A avaliação minskyana das finanças públicas será feita por meio do Índice de 

Fragilidade Financeira do Setor Público (IFFSP) (FERRARI-FILHO, TERRA e 

CONCEIÇÃO, 2010), que sintetiza as receitas e despesas públicas em parâmetros 

numéricos que localizam as finanças públicas conforme as três referidas posturas. 

Duas são as contribuições deste artigo. Por um lado, ainda não há uma avaliação, 

através do IFFSP, específica para o governo federal. Este ente é o principal responsável 

pela crise fiscal do setor público, uma vez que dados BCB (2017) mostram que suas 

necessidades de financiamento nominais foram de 7,60% do PIB em 2016, contra 

1,25% de estados e municípios. Em 2015, presenciou-se situação equivalente: déficit 

                                                           
3 Tendo como base as informações do IPEADATA (2017), entre 2014 e 2016 o Produto Interno Bruto 
(PIB) acumulou uma queda da ordem de 7,2%. Nos estados, a crise fiscal tornou-se dramática, a ponto, 
inclusive, de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul decretarem estado de calamidade 
financeira.  
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nominal de 8,56% do PIB no governo federal e de 1,5% para estados e municípios. 

Logo, um exame mais detalhado do governo federal permite compreender em pormenor 

as condições da crise fiscal brasileira. Por outro lado, a análise será feita tanto nos dados 

da execução orçamentária do governo federal, tal qual se deram as aplicações feitas do 

Índice, mas também sobre os dados das necessidades de financiamento do governo 

federal que é a série usualmente observada para análises de finanças públicas em âmbito 

geral. Porém, por envolverem apenas os juros nominais e os fluxos primários de receita 

e despesa, ela é mais restrita do que a execução orçamentária. 

Para alcançar seu objetivo e suas contribuições, este artigo conta com mais três 

seções, além desta introdução e das considerações finais. Na primeira seção, serão 

apresentados o IFFSP e suas utilizações na literatura. Na segunda seção, realizar-se-á a 

apresentação descritiva dos dados utilizados para o cálculo do Índice e, por fim, a 

terceira seção traz as análises empíricas sobre as posturas fiscais do governo federal no 

período 2000-2016. 

 

 

O IFFSP 

 

A ideia original de Minsky (1986), expressa em sua hipótese de fragilidade 

financeira, era a de explicar como os ciclos econômicos das economias modernas são 

condicionados e agravados pelos ciclos financeiros. Em uma perspectiva pós-

keynesiana, o autor compreende que a dinâmica econômica é dirigida pelo lado da 

demanda e que, dentre os componentes dela, o investimento é a peça-chave para a 

ampliação do estoque de capital social.  

Por sua vez, a taxa de retorno dos planos de investimento, elemento fundamental 

para a decisão de investir, é uma razão entre as receitas esperadas das vendas de bens e 

serviços produzidos pelo ativo de capital versus seus custos de investimento e 

operacional. Sendo a taxa de retorno do bem de capital superior à taxa mínima de 

atratividade oferecida por demais ativos da economia, principalmente ativos financeiros 

de renda fixa e baixo risco, o investimento é usualmente realizado e, para tanto, o 

empresário dependerá tanto de autofinanciamento quanto de aportes externos.  

No que tocam às captações externas, a empresa pode tanto cotizar seu capital 

social por meio de emissão de ações quanto buscar financiamento no mercado de 
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capitais, sobretudo nas instituições bancárias. Sempre que se demandam empréstimos, 

adquire-se um passivo que deverá ser honrado pela sua maturidade com receitas 

decorrentes das vendas planejadas pela empresa. Porém, estes retornos são esperados, 

ao passo que os compromissos financeiros assumidos são certos. Por melhor que 

possam ser as avaliações de crédito e a demanda por colaterais das instituições 

bancárias, elas não conseguem prever se haverá procura por aquilo que o empresário se 

dispôs a produzir. Eis a fragilidade financeira: serem receitas esperadas as responsáveis 

por quitarem contratos financeiros estabelecidos. O raciocínio vale para o empresário 

individualmente, bem como para o agregado da economia que fica sujeita, assim, à 

fragilidade financeira. 

Há gradações possíveis para a fragilidade: são as posturas financeiras de Minsky 

(1986).De forma bastante simplificada e não esgotando a vastidão da análise do autor, 

as posições financeiras dependem da chamada margem de segurança, isto é, a distância 

entre as receitas de vendas e as despesas financeiras contratadas – como a análise de 

Minsky (1986) é dinâmica, a margem de segurança diz respeito tanto à receita atual 

quanto esperada, uma vez que os compromissos financeiros e a vida útil do bem de 

capital diferem-se. Desta forma, maior margem de segurança diz respeito à geração de 

fluxo de caixa no presente, bem como no futuro. 

Neste cenário, a postura financeira Hedge é a mais segura, como o próprio nome 

aduz. A unidade econômica nesta situação possui, no tempo, uma razoável margem de 

segurança dos retornos em relação aos pagamentos financeiros contratados. As dívidas 

dos ocupantes da postura Hedge tendem a se reduzir ao longo do tempo e mesmo que 

oscilações cíclicas nas receitas ocorram há espaço suficiente para que o empresário não 

precise refinanciar seu passivo ou, se for preciso fazê-lo, será de forma pontual. 

Postura Especulativa é o caso intermediário da fragilidade financeira. Em linhas 

gerais, ela significa que as receitas cobrem apenas parcialmente os compromissos 

financeiros assumidos de forma que é preciso o refinanciamento de parte da estrutura de 

dívida da empresa. Normalmente, uma posição Especulativa é planejada para durar por 

curto prazo, por exemplo, no tempo de consolidação da demanda por um produto novo 

ou por conta da existência de maiores custos financeiros decorrentes de um plano de 

expansão. Desta maneira, a empresa não possui margem de segurança em seu fluxo de 

caixa no curto prazo, mas aposta que este será o caso no longo prazo. 
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Por fim, a postura Ponzi é aquela em que a unidade econômica não consegue 

receitas para pagar seus custos operacionais, colocando-a em iliquidez. Logo, seu 

passivo deve ser integralmente refinanciado no curto prazo e, em médio ou longo prazo, 

para que a empresa não passe da iliquidez para a insolvência e encerramento de 

operações, é necessário que ela reestruture suas operações e liquide patrimônio. 

Posturas Ponzi são as mais frágeis financeiramente.  

Mas, como nelas se incorre?Para Minsky (1986), as economias são 

inerentemente cíclicas, alternando estados de boom e recessão. No boom, há o 

dinamismo econômico, com vendas crescentes, ganhos de capital, capacidade instalada 

ocupada e rotatividade de estoques, o que anima os empresários a elaborarem novos 

planos de negócio e a captarem financiamentos para efetivá-los. Por sua vez, as 

instituições bancárias também ampliam receitas nestas fases e atendem com maior 

facilidade as demandas por empréstimos. A tendência da economia é caminhar, assim, 

de posturas Hedge para Especulativa, baseados em um raciocínio convencional de que 

as condições atuais repetir-se-ão no futuro, permitindo a incursão em posições 

financeiras mais arriscadas. 

Para que a fragilidade financeira não se torne crise, é necessário que a 

convenção de que tudo está indo bem permaneça, tanto por parte dos empresários 

quanto dos bancos, pois, afinal, é essa mútua interação que garante queos investimentos 

e, por conseguinte, as receitas provenientes das vendas pagarão os empréstimos 

realizados anteriormente. Porém, ao longo do ciclo, os preços se elevam, os custos se 

ampliam e as estruturas de passivo se tornam alavancadas, fazendo com que a política 

monetária seja mais restritiva, as taxas de retorno percebidas pelos empresários 

decresçam e as avaliações de risco realizadas pelos bancos se alterem.Assim, o crédito é 

restrito, novos investimentos não se efetivam, as vendas não se elevam e, logo, as 

unidades econômicas rumam, involuntariamente, para posições financeiras 

Especulativae Ponzi, implicando crises financeira e, consequentemente, econômica.  

Embora tenha teorizado sobre o comportamento de firmas, a análise de Minsky 

(1986) foi adaptada por Paula e Alves Jr. (2000) para o setor externo, por Galbraith 

(2008) para a comparação qualitativa entre Estados Nacionais e por Ferrari-Filho, Terra 

e Conceição (2010)para as finanças públicas. Na análise de finanças públicas, a lógica 

das posturas de Minsky (1986) é utilizada para aferir qual a margem de segurança que o 

setor público, ou uma de suas esferas de governo, estabelece nos confrontos entre suas 
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receitas e despesas; isso, por fim, permite subsidiariamente entender se o estoque de 

endividamento de um país é sustentável ou não. Ademais, com a abertura dos fluxos de 

recursos públicos em correntes e financeiros é também possível apurarem-se os 

condicionantes da posição financeira assumida pela unidade de governo.  

Ferrari-Filho, Terra e Conceição (2010) desenvolveram o IFFSP para investigar 

o caso brasileiro no período 2000-2008. Mesmo aplicado ao Brasil, o Índice foi 

desenvolvido com base nas grandes contas convencionais de finanças públicas, ou seja, 

rubricas correntes e de capital, de forma que seu uso não se restringe nem ao Brasil e 

nem apenas ao setor público como um todo. Por isso, Argitis e Nikoalidi (2014) e 

Nikolaidi (2014) utilizaram-se do referido Índice para analisar a situação da Grécia, 

notório caso internacional de insolvência fiscal. 

Para o Brasil, Carvalho (2016) replicou o Índice para o setor público brasileiro, 

atualizando a análise original do período 2000-2008 para 2008-2012. Por sua vez, 

Picolotto(2016) utilizou-se do Índice para analisar as finanças subnacionais, em 

particular o caso do Rio Grande Sul, estado brasileiro que detém uma das mais graves 

situações contemporâneas de crise fiscal. Padrón (2015) aplicou o Índice para analisar o 

conjunto dos estados brasileiros de 1995 a 2013. Portanto, o IFFSP possui uso na 

literatura, consolidando-se como meio de empiricamente se analisarem as finanças 

públicas a partir de um instrumental minskyano. 

Este artigo traz duas diferenças com relação às referências específicas para o 

Brasil acima mencionadas. A primeira é que o Índice será aplicado ao governo federal, 

o que nenhum dos trabalhos fez(por aludir ao governo federal, a partir de agora ele se 

chamará IFFGF, acrônimo para Índice de Fragilidade Financeira do Governo Federal). 

Ademais, seu uso também abarcará os dados referentes às necessidades de 

financiamento do governo federal, e não apenas as séries mais amplas da execução 

orçamentária, que foram as utilizadas no trabalho pioneiro de Ferrari-Filho, Terra e 

Conceição (2010). Desta forma, permitir-se-á que se façam comparações dos resultados 

primários, convencionais fundamentos de solidez fiscal, com os da execução 

orçamentária, que incluem todas as variáveis das necessidades de financiamento e 

outras mais, como se verá. Para se adequar a esta análise, o Índice precisará de uma 

mudança marginal em relação à formulação de Ferrari-Filho, Terra e Conceição (2010), 

sem qualquer comprometimento da parametrização das posturas proposta na versão 

original. 
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Passando-se ao IFFGF em si, ele é calculado a partir das receitas e despesas 

públicas em sua integridade, com contemporaneidade de variáveis e sem inserir 

variáveis de estoque, como o nível de endividamento ou as reservas internacionais, uma 

vez que estas resultam do comportamento dos fluxos analisados pelo IFFGF. Há duas 

naturezas de despesas, correntes e financeiras:dentre os gastos correntes, estão todos 

aqueles que não são amortizações e pagamento de juros, estes são os dispêndios 

financeiros. As receitas públicas são também de fontes corrente, notadamente impostos, 

e financeira.Seguindo a definição de Ferrari-Filho, Terra e Conceição (2010), sejam, 

com o subescrito gf para governo federal,4 Rgfas receitas totais, Rgfcas receitas correntes 

e Rgffas receitas financeiras. Logo, as receitas do governo federal são: 

 𝑅 = 𝑅 𝑐 + 𝑅  (1). 

 

De forma equivalente, Ggf  são os gastos totais do governo federal, enquanto que 

Ggfc são seus gastos correntes e Ggff são os gastos financeiros. Conforme Ferrari-Filho, 

Terra e Conceição (2010), à luz de Minsky (1986), faz-se necessário segregar Ggff em 

despesas com amortizações, Agf, e juros nominais, igf, para que se tenha o peso dos 

compromissos financeiros sobre o fluxo de caixa da unidade sob análise. Assim sendo, 

Ggf eGgffsão dados por: 

 = 𝑐 +  (2) 

e = 𝐴 + 𝑖  (3). 

 

Partindo-se de uma posição de equilíbrio orçamentário, tem-se, de (1) e (2), 𝑅 =  . Logo, 

 𝑅 𝑐 + 𝑅 = 𝑐 +  (4). 

 

                                                           
4 As definições das esferas de governo consideradas neste artigo seguem a nomenclatura do Manual de 
Estatísticas Fiscais do Departamento Econômico do BCB (BCB, 2012) e do Boletim de Estatísticas 
Fiscais do Boletim Resultado do Tesouro Nacional (TN, 2016b).   
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Consoante o argumento de sustentabilidade das finanças públicas, as Rgf 

precisam custearem primeira instância Ggfc, dispêndio que diz respeito ao Estado 

fornecer os serviços básicos à população, sem incorrer, a priori, em qualquer 

necessidade de endividamento, que lhe geraria dispêndios Agf eigf.
5 Assim sendo, de 

(4),tem-se: 

 𝑅 𝑐 + 𝑅 − 𝑐 =  (4.1). 

 

Para se ter uma posição de equilíbrio orçamentário, em que a diferença expressa 

no lado esquerdo de (4.1) seja exatamente igual a Ggff, ambos os lados da equação (4.1) 

são multiplicados por 
1𝐺 . Assim, tem-se: 

 𝑅 𝑐+𝑅 − 𝐺 𝑐𝐺 =  (5). 

 

Substituindo-se (3) em (5), chega-se a 

 𝑅 𝑐+𝑅 − 𝐺 𝑐𝐴 +𝑖 =  (6). 

 

A equação (6) é o IFFGF parametrizado para o equilíbrio orçamentário. A partir 

do equilíbrio nele expresso, tem-se a seguinte matriz de parâmetros de posturas 

financeiras: 

 

                                                           
5 Excluindo-se, a priori, os custos decorrentes das operações de mercado aberto da política monetária e de 
atração de capitais da política cambial, que, embora não derivem de necessidades de financiamento do 
governo federal geram despesas às finanças públicas (Agf e igf) pela natureza de suas operações. O 
argumento de fundo é que as políticas monetária e cambial são políticas públicas e, assim, devem estar, 
de partida, custeadas pela política fiscal sem a necessidade de incursão em dívida pública que, então, é 
naquelas políticas um instrumento e não fonte de financiamento.  
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{   
  
    
 Caso i𝑅 𝑐 + 𝑅 − 𝑐𝐴 + 𝑖 > : 𝑃 𝑎 𝑔Caso ii< 𝑅 𝑐 + 𝑅 − 𝑐𝐴 + 𝑖 < : 𝑃 𝑎 𝐸 𝑙𝑎 𝑖 𝑎Caso iii𝑅 𝑐 + 𝑅 − 𝑐𝐴 + 𝑖 < : 𝑃 𝑎 𝑃 𝑧𝑖 

 

O caso (i), Hedge, implica que a diferença expressa no denominador da equação, 

ou seja, a margem de segurança, é superior à A +  i , de forma que o governo federal 

possui margem de fluxo de caixa para arcar com Ggff. No caso (ii), Especulativa, apenas 

parte de Ggffé custeada, de forma que a diferença entre Rgf e Ggfc é positiva, porém 

inferior ao montante de gastos Agf mais igf. Desta forma, alguma parcela de Ggff 

precisará ser refinanciada no curto prazo, para que o governo federal consiga caminhar 

para a postura Hedge. Por fim, no caso (iii), Ponzi, o governo federal sequer custeia 

Ggfc, resultando em crescimento da dívida pública tanto pelo completo refinanciamento 

de Agf e igf quanto pela necessidade de empréstimos para financiar parte de Ggfc. O caso 

(iii) significa, ainda em curto prazo, crise das finanças públicas com possibilidade de 

insolvência fiscal, isto é, o governo federal (e o mesmo vale para qualquer nível de 

governo) é incapaz de estabilizar seu endividamento, com consequentes dificuldades de 

contratação de nova dívida e de rolagem dos contratos vincendos. 

Apresentada a metodologia do IFFGF, o passo seguinte consiste em analisaras 

posturas financeiras do governo federal com base em suas séries de necessidades de 

financiamento. Para tanto, a matriz de parâmetros para os casos (i) a (iii) e as variáveis 

especificadas para as equações de(1) a (6)permanecem tais quais discriminadas 

acima.As mudanças necessárias referem-se exclusivamente às variáveis que compõem a 

equação (6), que é descrita da seguinte forma: 

 𝑅 𝑐− 𝐺 𝑐𝑖 𝑐 = (6.1), 

 

em que as variáveis Rgff e Agf são retiradas, de modo que a diferença entre Rgfc e Ggf é o 

resultado primário e igf são os juros nominais. 
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Comparando-se (6) e (6.1) notam-se as diferenças entre as duas séries de dados 

que se utilizarão para o cálculo do IFFGF. A equação (6), por lidar com todas as contas 

que entram no orçamento público, engloba um conjunto maior de receitas e despesas em 

relação à (6.1).Assim, as principais diferenças estão em (6) lidar com todas as rubricas 

das contas públicas, enquanto que (6.1) refere-se, na diferença entre Rgfc e Ggfc, às 

receitas e despesas primárias, ou seja, são desconsiderados os fluxos de Rgff. Ademais, 

no âmbito das Ggff, excluem-se as amortizações pagas.6 As diferenças em específico 

variarão entre os países, por conta das especificidades relevantes a cada um.  

No caso brasileiro, por exemplo, as contas financeiras estão, sobretudo, 

concentradas nas rubricas denominadas de receitas e despesas de capital – a exceção 

mais relevante são os juros, que são considerados despesas correntes. As necessidades 

de financiamento primárias excluem grande parte das receitas de capital, como aquelas 

oriundas da alienação de bens, as recepções de amortizações de créditos concedidos 

pelo governo federal, as remunerações das disponibilidades do TN no BCBe a 

integralização de capital social de empresas estatais ou mistas, entre outras. Mesmo as 

operações de crédito, que são as contratações de dívida, podem ser usadas para financiar 

Ggfc, desde que o montante de empréstimos não ultrapasse o volume global das despesas 

de capital (BRASIL, 1988). Isso pode ser tecnicamente feito, por exemplo, com parte 

das receitas correntes custeando despesas de capital, como os investimentos. 

Logo,as Rgff e Ggff podem ser administradas pelo governo federal, seja para se 

atingir a finalidade estipulada para a condução das políticas públicas, seja por serem 

importantes condicionantes da postura fiscal das diversas esferas de governo. Mesmo as 

necessidades de financiamento nominais, que acrescem os ajustes metodológicos, 

cambial e patrimonial às contas primárias e aos juros nominais não apresentam de forma 

tão discriminada as contas como a execução orçamentária faz. Por isso a relevância de 

se analisarem a postura financeira assumida pelo governo federal pelas duas séries.    

Em suma, por (6) tem-se todas contas de Rgf e Ggf. Por sua vez,(6.1)compreende, 

consoante alógica das necessidades de financiamento em sua perspectiva primária, os 

esforços necessários para que se estabilize e amortize a dívida ao longo do tempo com 

recursos públicos ordinários (ou recorrentes) – mormente sua arrecadação de 

                                                           
6 São várias as contas que se diferenciam entre as necessidades de financiamento primário e a execução 
orçamentária. Por isso, é mais factível aos objetivos deste artigo, que não se dedica a contrapor as séries, 
analisar as finanças do governo federal a partir de ambas, apontando as diferenças em nível mais 
agregado. 
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tributos.Em (6), um conjunto maior de receitas e de dispêndios, sobretudo pela inclusão 

das variáveis de natureza financeira,é considerado. Para a análise, ambas as perspectivas 

se complementam para o cálculo do IFFGF. 

 

 

Análise descritiva dos dados 

 

Os dados utilizados na análise compreenderão duas séries, todas recortadas para 

o governo federal: as necessidades de financiamento calculadas pelo BCB no critério 

abaixo da linha, que oferecem os dados do resultado primário e dos juros 

nominaisacumulados em doze meses até dezembro de cada ano, no período 2000-2016. 

Os dados macroeconômicos foram coletados em IPEADATA(2017), bem como os 

deexecução orçamentária, por sua vez, advêm, entre 2000 e 2012, da Consolidação das 

Contas Públicas e, de 2013 a 2015 (último ano disponível), do Balanço do Setor Público 

Nacional, ambas publicações disponibilizadas pelo TN (2012a, 2014a, 2015a e 2016a). 

Especificamente para os dados da separação da amortização da dívida entre 

refinanciamento e dispêndio efetivo, serão utilizados, entre 2013 e 2015, os Relatórios 

Resumidos da Execução Orçamentária da União (TN, 2013, 2014b e 2015b). As 

receitas são apuradas pelo regime de caixa enquanto que as despesas são por 

competência. Os dados foram deflacionados usando-se o IPCA, a preços de setembro de 

2016 para as necessidades de financiamento e de dezembro de 2015 para os da execução 

orçamentária. O período de análise inicia-se em 2000 por conta da disponibilidade de 

dados da execução orçamentária e a diferença no ano final também se deve a este 

mesmo motivo.  

O Gráfico 1, abaixo, apresenta as necessidades de financiamento primárias (Rgfc 

e Ggfc) e os igf. Como se pode perceber, igf são crescentes ao longo de todo o período, 

porém, a partir de 2013 sua inclinação torna-se acentuada, resultado da piora que se 

notam nas condições fiscais do país, cuja materialização dar-se-á no resultado primário 

a partir de 2014. Entre 2000 e 2013 o governo federal empreende poupança primária, 

porém de 2014 em diante há uma rápida deterioração fiscal, o que levou à pior 

precificação de risco para os compradores de dívida mobiliária federal e, por 

conseguinte, maior fluxo de igf pelo governo federal entre 2013 e 2016. Ao maior 

dispêndio de igf pela piorada percepção de risco, somam-se o aumento da taxa Selic pelo 
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BCB, para conter a expansão do IPCA, bem como os maiores dispêndios com swaps 

cambiais que, segundo dados de BCB (2017) corresponderam a pouco mais de um terço 

da variação de igf em 2015. 

 

Gráfico 1 - Necessidades de financiamento do governo federal: resultado 
primário e juros nominais no período 2000-2016  
(R$ acumulados ao ano a preços de setembro de 2016) 

 

 
Fonte: elaboração própria baseada emIPEADATA (2017). 
Nota: necessidades de financiamento primárias calculadas como resultado primário. Resultado negativo é 
déficit e positivo é superávit. 

 

 

No que tocam os dados da execução orçamentária, o Gráfico 2, a seguir, reporta 

as Rgf utilizadas para o cálculo do IFFGF, a exemplo do que se fez no Gráfico 1. Das 

Rgff – reitere-se novamente que na contabilidade pública as variáveis financeiras são 

denominadas de capital de forma que se usam estas duas nomenclaturas, financeira e de 

capital, como sinônimos –foram deduzidas as operações de crédito, que são as 

contratações de dívida pelo governo federal e, assim, não são receitas propriamente 

ditas. Pelo Gráfico, percebe-se que Rgf foram crescentes ao longo do período, 

sendo2009, 2013, 2014 e 2015, exceções. As Rgfc cresceram ao longo do tempo, 

excetuando-se novamente 2009, 2013 e 2014.As Rgff descontadas das contratações de 

dívida (operações de crédito) são modestas ao longo de todo o período, porém não em 

2002, 2009 e 2015, anos em que a desvalorização cambial implicou maior rentabilidade 
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ao BCB por conta de seu efeito sobre as reservas internacionais, ganho que é repassado 

ao TN, gerando uma oferta maior de Rgff.
7 

 

 

Gráfico 2 - Receitas do governo federal: correntes e de capital (excluídas as 
operações de crédito) 2000 a 2015  

(R$ milhões acumulados ao ano a preços de dezembro de 2015) 
 

 
Fonte: elaboração própria baseada em TN(2012a, 2014a, 2015a e 2016a). 
Nota: por serem de baixo valor, não estão incluídas no Gráfico de forma discriminada as outras fontes de 
receitas, que se sintetizam em receitas inter e intra governamentais. Elas têm saldo nulo entre 2000 e 2008 
e, em R$ milhões acumulados ao ano a preços de dezembro de 2015, equivaleram a R$ 16.566,00 em 
2009, R$ 17.839,00 em 2010, R$ 19.804,00 em 2011, R$ 22.363,00 em 2012, R$ 31.438,00 em 2013, R$ 
42.639,00 em 2014 e R$ 48.009,00 em 2015. Estes valores integram, contudo, Rgf dispostas no Gráfico.  
 

 

Para melhor apresentação das Rgff, o Gráfico 3 traz sua série e também a 

trajetória das operações de crédito que são, como dito, contratações de dívida feitas pelo 

governo federal. Elas se destinam a dois fins, especificamente. Por um lado, elas 

refinanciam, isto é, rolam a dívida vincenda. A maior parte das operações de crédito 

dedica-se a isto. Por outro lado, aquela parcela que superar o refinanciamento é utilizada 

pelo governo federal para custear Ggf, desde que respeitada a imposição constitucional8 

                                                           
7 Desde 2008, há legislação que regulamenta as relações entre BCB e TN nos ganhos e perdas daquela 
instituição com oscilações no valor das reservas e no custo de captação e manutenção delas, a chamada 
equalização cambial. Por conta desta regulamentação, eventuais ganhos do BCB repassados ao TN como 
Rgff somente podem ser utilizados para amortizar a dívida pública federal. Para mais detalhes, veja: Brasil 
(2008), Higa e Afonso (2009) e Leister e Medeiros (2012).  
8 Para detalhes adicionais, veja: Brasil (1988, art. 167, inciso III).  
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de que as operações de crédito não sejam superiores às despesas de capital como um 

todo. Pelo Gráfico 3, fica claro que a dinâmica das Rgff acompanha as operações de 

crédito, com exceções para anos em que Rgff se expandem por conta dos efeitos da 

desvalorização cambial, quais sejam, 2002, 2009, 2012 e 2015. Chama a atenção, 

igualmente, a intensidade de operações de crédito entre 2014 e 2015, período em que, 

conforme o Gráfico 1, o resultado primário se deteriora enquanto que o igf se ampliam e, 

de acordo com o Gráfico 2, Rgfc ficam estagnadas. 

Serão efetuados dois cálculos do IFFGF a partir da execução orçamentária: um 

que exclui completamente as operações de crédito das Rgff, de forma a se perceber a 

postura financeira assumida pelo governo federal com receitas que lhe são próprias. A 

segunda forma de cálculo considerará como Rgff a parcela da operação de crédito que 

supera o refinanciamento da dívida.Assim, se verificará a postura financeira que o 

governo federal assumiu considerando-se o uso de receitas de operações de crédito. 

 

 

Gráfico 3 - Receitas de capital e operações de crédito no período 2000-2015 
(R$ milhões acumulados ao ano deflacionados a preços de dezembro de 2015) 

 

 
Fonte: elaboração própria baseada em TN (2012a, 2014a, 2015a e 2016a). 

 

 

Continuando com a descrição dos dados, o Gráfico 4 reporta as despesas da 

execução orçamentária em três categorias, Ggf (que incluem o refinanciamento da 

dívida), Ggfc (ou não-financeiros, que são as despesas totais excluídas dos gastos 
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financeiros com Agf e igf) e Ggff (Agf e igf somados). Pelos dados do Gráfico 3, caso se 

somem Ggfe Ggff, não se alcançam as Ggf por estas incluírem a rolagem de dívida, que 

embora sejam contabilizadas como Ggff não são desembolso efetivo de recurso; por isso, 

são descontadas da série Ggff em particular, apresentada no Gráfico. 

O Gráfico 4 ilustra o crescimento constante deGgf e Ggfc, e a expansão contínua, 

porém menos acelerada em relação àquelas de Ggff. Chamam a atenção no exame do 

Gráfico tanto a tendência de aumento constante de Ggf por conta, sobretudo, de Ggfcque, 

desta forma, mudam de nível continuamente no período 2000-2015, quanto a mudança 

de nível de Ggff pós-2005 que, então, se soma à Ggfc para a tendência crescente de Ggf. 

Embora em 2006 sejam igf que explicam o choque verificado na linha de Ggff, nos outros 

anos de picos, 2009 e 2012, são aumentos de Agf que explicam o comportamento da 

série. Essas maiores Agf são equivalentes, nos Gráficos 2 e 3, às maiores Rgff, por conta 

da transferência dos ganhos do BCB à TN decorrentes das desvalorizações cambiais 

(TN, 2012b), que devem ser utilizados, segundo a legislação, para a amortização da 

dívida. Aliás, a mudança de nível de Ggff também se relaciona, após 2009, com, 

principalmente, as Agf, mas também do igf dos empréstimos para a capitalização do 

BNDES, cuja subsídio do TN chegou a R$ 220 bilhões no período 2009-2014, segundo 

Castro e Terra (2016). 

 

 

Gráfico 4 - Despesas do governo federal: totais, não financeiras e 
financeiras no período 2000-2015 (R$ milhões acumulados ao ano a preços de 

dezembro de 2015) 
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Fonte: elaboração própria baseada emTN (2012a, 2013, 2014a, 2014b 2015a, 2015b e 2016a). 
 

 

Uma última análise descritiva relevante dos dados diz respeito à taxa de variação 

de Rgf, Ggfc, Ggff, Agf e igf, que permite visualizar com mais clareza a dinâmica das 

variáveis que compõem o IFFGF. A Tabela 1, a seguir, expõe estes dados.Dentre todos 

os fluxos, note-se que Ggfc é o único com crescimento constante, com uma única 

exceção entre 2014 e 2015, devido à crise fiscal. A constância da expansão Ggfc também 

pode ser percebida por esta série ter o menor desvio padrão dentre todas. Todos os 

demais dados apresentam-se bastante voláteis, com momentos de ampliação e de 

contração, o que se pode apreender pelo desvio padrão, cujos valores para igf e Agf são 

especialmente altos, indicando a variabilidade de Ggff. Repare-se, ademais, que a média 

de expansão de Rgf é a menor do que as de Ggfc, Agf e igf, implicando que Rgf têm 

tendencialmente crescido em ritmo menor do que todas as Ggf. 

 
 
 

Tabela 1 - Variação das receitas totais, gastos correntes, juros e amortizações no 
período 2000-2015 (variação % ao ano) 

Ano Rgf Ggfc igf Agf Ggff=(igf e Agf) 
2000/2001 4,27 10,14 26,31 15,59 17,10 

2001/2002 14,24 1,40 -7,02 12,17 2,66 

2002/2003 -6,14 1,15 8,79 5,54 6,53 

2003/2004 2,46 6,20 5,20 -16,35 -7,07 
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2004/2005 10,04 11,28 14,29 -34,92 -10,92 

2005/2006 8,06 8,96 63,12 138,06 47,27 

2006/2007 6,01 9,45 -11,13 -23,14 -19,72 

2007/2008 7,48 8,03 -25,84 66,51 10,65 

2008/2009 21,28 7,87 8,41 41,25 22,11 

2009/2010 -9,94 5,97 -7,24 -47,37 -51,74 

2010/2011 9,49 4,69 0,57 -34,58 -22,28 

2011/2012 16,42 5,79 -2,68 210,09 46,90 

2012/2013 -7,09 3,47 15,72 -65,44 -70,74 

2013/2014 -4,23 5,14 -3,17 53,07 16,81 

2014/2015 10,99 -3,49 10,39 -14,24 -2,72 

Média 5,56 5,74 6,38 20,42 -1,01 

Desvio-padrão 8,51 3,67 18,89 69,03 29,99 
Fonte: elaboração própria baseada emTN (2012a, 2013, 2014a, 2014b 2015a, 2015b e 2016). 

 

 

Antes de se passar à aplicação do IFFGF, a análise descritiva permite uma breve 

inferência acerca do problema fiscal brasileiro. Pode-se perceber que ele é ambivalente 

e decorre, em parte, de Rgf que, embora apresente expansão tendencial, possui ciclos 

conjunturais relevantes.Sobretudo pós-2012 – em que pese, neste período, o ciclo 

descendente da economia brasileira, Rgf também têm sua dinâmica piorada pelos efeitos 

acumulados das desonerações concedidas pelo governo federal como forma de política 

contracíclica. Inicialmente implementada em 2008/2009, esta política é intensificada 

pós-2011, e seus efeitos, como mostra a Tabela 1, contribuem para que Rgf tenham uma 

dinâmica ruim pós-2012. Em parte, Ggfc também fragilizam as finanças do governo 

federal, pois crescem continuamente e a um ritmo superior à expansão das Rgf. Portanto, 

as dinâmicas de Rgf e Ggfc sugerem que há pouca margem de segurança para que o 

governo federal enfrente seus gastos com Agf e igf, situação ainda piorada pela 

variabilidade destes últimos. 

 

 

O IFFSP aplicado ao governo federal 

 

A análise que se faz nesta seção empreenderá três aplicações do IFFGF, quais 

sejam, (i) utilizando-se das necessidades de financiamento do governo federal, e a partir 

da execução orçamentária, (ii) excluindo-se as operações de crédito por completo e (iii) 
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adicionando-se às Rgff as operações de crédito descontadas do refinanciamento de 

dívida, ou seja, uma proxy da parcela de dívida pública nova que de alguma forma 

entrou no fluxo de caixa do governo federal sem que tenha se destinado à rolagem da 

dívida pública.  

O Gráfico 5 apresenta o IFFGF baseado nas necessidades de financiamento do 

governo federal. A postura financeira do governo federal foi Especulativa entre 2000 e 

2013, isto é, o governo federal conseguiu custear Ggfc, porém não a integridade de igf. 

Em função da inexistência de margem de segurança entre Rgfc e Ggfc, quando Rgfc 

ciclicamente se reduziram a partir de 2013, somado ao efeito acumulado das 

desonerações fiscais, o governo federal assumiu postura Ponzi, uma situação fiscal 

bastante fragilizada, restando-lhe se endividar para inclusive financiar Ggfc– o aumento 

da dívida foi ilustrado pelo aumento expressivo das operações de crédito no Gráfico 3. 

Com o crescimento do risco percebido pelos agentes, igf ampliam-se, principalmente 

pelo maior prêmio pedido pela aquisição de títulos da dívida pública e também pela 

elevação dos juros básicos pelo BCB e, em 2015, também acometido pelos maiores 

custos dos swaps (BCB, 2017).As piores posições financeiras se observam em 2015,- 

0,30, e 2016, - 0,50.A título de ilustração, Agirtis e Nikolaidi (2014) calculam a 

fragilidade financeira grega e chama a atenção que para 2015 e 2016 o IFFGF mostra 

que o governo federal assumiu uma posição financeira equivalente ao que a Grécia teve 

entre 1994 e 2002. 

Gráfico 5 - Índice de Fragilidade Financeira do Governo Federal com base 
nas necessidades de financiamento - 2000 a 2016 
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Fonte: elaboração própria baseada em IPEADATA (2017). 

 

 

O Gráfico 6 reporta o IFFGF tal qual seu cálculo original, proposto por Ferrari- 

Filho, Terra e Conceição (2010). Diferentemente dos dados do Gráfico 5, o IFFGF com 

base na execução orçamentária inclui Rgff e também Agf. O resultado mostra que o 

comportamento baseado nas necessidades de financiamento, quando se consideram Rgff 

o governo federal, é Especulativo em todo o período, não assumindo postura Ponzi. 

Mesmo com a inclusão deAgf, Rgff mais do que as compensam, de forma que a postura 

financeira do governo federal é de fragilidade financeira, porém menor do que a 

expressa no Gráfico 5. Ressalte-se que as posturas de 2000 (0,84), 2002 (0,98) e 2015 

(0,77), melhores anos da série, decorrem de Rgff expandirem-se por conta dos ganhos 

financeiros das reservas internacionais decorrentes da desvalorização cambial e fazerem 

com que, em 2002, por exemplo, o governo federal quase alcançasse postura Hedge. 

Note-se, ademais, que a pior posição financeira da série ocorre em 2014, ano em que Rgf 

caem em relação a 2013, porém Ggfc se expandem, em muito por conta do ciclo 

eleitoral. Porém, a informação a que se chega via IFFGF entre 2000 e 2015 é a de que 

Rgff são importantes fontes de renda para as finanças do governo federal, a ponto de 

2015 apresentar-se Ponzi quando se as desconsideram (caso da análise baseada nas 

necessidades de financiamento) e Especulativo quando se as levam em conta. 

Gráfico 6 - Índice de Fragilidade Financeira do Governo Gederal (sem 
operações de crédito) - 2000 a 2015 
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Fonte: elaboração própria baseada em TN (2012a, 2013, 2014a, 2014b 2015a, 2015b e 2016a). 

 

 

O Gráfico 7, expõe o IFFGF considerando as operações de crédito que superam 

os refinanciamentos da dívida. Desta forma, há nova dívida que se acresce às Rgff, mas 

que não são, propriamente, Rgf,uma vez que entrou recurso em caixa que pode, assim, 

ser usado como recurso para financiar Ggf. Neste caso, o governo federal é Hedge na 

maior parte do período, com exceções para 2008, 2010, 2013 e 2014, sendo que as 

posturas financeiras de 2013 e 2014 são as mais interessantes para a análise, pois 

mostram o mergulho do governo federal em sua crise fiscal. Em 2013, Rgf estão em 

decrescimento cíclico, igf se elevam e Ggfc são resistentes à queda. Contudo, as 

operações de crédito não são tão intensas e nem mesmo Ggff se mostram 

excepcionalmente relevantes para implicar uma postura financeira muito frágil do 

governo federal. O mesmo, contudo, não é o caso de 2014, quando se tem a maior 

contratação de crédito de todo o período, pari passo à queda de Rgf. Ainda assim, 

mesmo com volume notável de nova dívida, 2014 ocupa posição Especulativa, com a 

maior fragilidade financeira do período 2000-2015. 
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Gráfico 7 - Índice de Fragilidade Financeira do Governo Federal (com 
operações de crédito) - 2000 a 2015 

 

 
Fonte: elaboração própria baseada em TN (2012a, 2013, 2014a, 2014b 2015a, 2015b e 2016a). 
Nota: operações de crédito calculadas pela subtração das operações de crédito totais dos valores do 
refinanciamento de dívida. Portanto, é o excesso de dívida nova contratada pelo governo federal em 
relação ao montante gasto com a rolagem da dívida. 
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margens de segurança para custear Ggff de forma perene. Por conta disso, por um lado, 
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Especulativo, em 2014, considerando as operações de crédito,0,20, e considerando-as, 

0,78. Conforme Minsky (1984), a fragilidade financeira tem como característica a sua 

intensificação cíclica, exatamente o que o IFFGF mostra para o governo federal no 

período pós-2013.  

Por outro lado, a contratação de dívida foi constante em todo o período, algo 

típico de uma postura financeira Especulativa, em que parte de Ggff precisaser 

refinanciado, uma vez que não se construiu margem de segurança entre Rgf e Ggfc. Como 
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artificialmente, o governo federal em postura Hedge. Aponte-se, assim, que o governo 

federal dependeu de dívida para financiar Ggf, isto é, seus gastos em nível global. 

Ademais, não fossem Rgff, a fragilidade financeira do governo federal seria ainda maior, 

como mostrou o IFFGF calculado pelas necessidades de financiamento primárias, que 

as descontam. Além de dívida, portanto, o governo federal precisou também de Rgff para 

administrar suas finanças, sugerindo ainda mais fragilidade financeira, uma vez que Rgff 

são voláteis e não estão sob pleno controle das Autoridades Econômicas. Basta se 

considerar que o governo federal pode ganhar, como o fez, com desvalorizações 

cambiais; porém, elas não estão sob seu controle pleno. Logo, contar com elas para não 

se terem posturas financeiras mais frágeis pode ser arriscado e, inclusive, implicar mais 

rápida fragilização em momentos de crise econômica, dada a elasticidade de Rgf ao ciclo 

econômico. 

 

 

Considerações Finais 

 

A partir do IFFGF, três análises da postura financeira assumida pelas finanças do 

governo federal foram realizadas. As duas mais relevantes para fins de sustentabilidade 

temporal do governo federal, quais sejam, as baseadas nas necessidades de 

financiamento e na execução orçamentária descontada a contratação de dívida nova pelo 

governo federal, mostram que este ente do setor público, de longe o maior e mais 

relevante em termos de finanças públicas, deteve postura financeira fragilizada ao longo 

do período em análise. Entre 2000 e 2016, a partir das necessidades de financiamento, o 

governo federal foi Especulativo entre 2000 e 2013 e Ponzi a partir de 2014. 

Considerando-se o IFFGF com dados da execução orçamentária, que incluem Rgff e Agf, 

o governo federal foi Especulativo por todo o período.  

Os condicionantes do IFFGF mostram que todas as variáveis são relevantes para 

explicar a fragilidade financeira do governo federal, pois Ggfc crescem continuamente e 

em ritmo médio superior às Rgf que, por sua vez, são bastante sensíveis ao ciclo 

econômico. Ggff são bastante voláteis o que, dadas as dinâmicas de Rgf e Ggfc recém 

descritas, acabam por intensificar a fragilidade financeira do governo federal, sobretudo 

em momentos de crise. O ano de 2014 foi emblemático em termos de fragilidade 

financeira do governo federal, pois nele o IFFGF indicou uma postura Ponzi, 
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rapidamente alcançada, mesmo que 2013 não tenha destoado dos demais anos em 

análise. Essa é a tradução da fragilidade financeira e seus custos de reversão são 

significativos, basta ver a permanência em Ponzi em 2015 e 2016 no IFFGF baseado 

nas necessidades de financiamento e a dependência de Rgff para a postura financeira 

Especulativa apontada pelo IFFGF da execução orçamentária em 2015. 

Além disso, o IFFGF mostra, para a análise da execução orçamentária, a 

relevância de Rgff para a sustentação fiscal do governo federal ao longo do período 

2000-2015. O mesmo se percebe quando se analisam os impactos da contratação de 

dívida sobre a postura financeira da União, que dela continuamente precisou por ocupar 

posições fiscais Especulativa, ou seja, financeiramente frágeis. Não por menos, em todo 

o período as operações de crédito se elevam, o que é o fator explicativo de a dívida 

bruta do país ter crescido de forma preocupante, sobretudo pós-2013.  

A partir dos resultados do IFFGF é possível fazer apreciações acerca do NRF. 

Notadamente pós-2013, por mais que tenha havido déficits primários (de 2014 em 

diante), a fragilidade financeira do governo federal também deveu-se à elevação da taxa 

Selic (de 2014 até fins de 2016), aos subsídios e incentivos tributários ao setor 

produtivo concedidos pós-2009, mas intensificados pós-2011 e com efeitos acumulados 

sobretudo pós-2012 (diga-se de passagem, esses acabaram não resultando em expansão 

dos investimentos privados) e ao funding disponibilizado pelo TN para o BNDES, cujo 

subsídio do governo federal ao Banco, em termos do pagamento de juros e amortização 

(notadamente esta) do TN ao mercado vis-à-vis o recebimento de juros e amortização do 

Banco neste período foi equivalente a R$ 40 bilhões ao ano entre 2009 e 2014. 

(CASTRO e TERRA, 2016).  

Não obstante, o IFFGF permite concluir ainda que o NRF instituído no Brasil 

em 2016, que limita o crescimento dos gastos à variação da inflação do ano anterior, 

buscou dar resolução ao problema por apenas um dos seus lados. Isso é problemático ao 

longo do tempo, uma vez que (i) não lida com o âmbito das Rgf, pois não implementa 

mecanismos que ou suavizem seus ciclos ou minimamente adaptem a dinâmica de Ggfc a 

ela, (ii) nada dispõe sobre Ggff,(iii)engessa a política fiscal dos cinco próximos 

governos, e, por fim, (iv) impossibilita que Ggfc sejam utilizados de forma contracíclica 

sobretudo em momentos de crise, em que são necessárias elevações de investimentos 

públicos, o que apenas será conseguido, no bojo do NRF, com reduções de dispêndios 

em outras áreas do orçamento federal. 
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Logo, o NRF parece tomar Rgf e Ggff como dados e, no fundo, disciplina apenas 

Ggfc. Contudo, as dinâmicas de Rgf e de Ggff são elásticas ao ciclo econômico e 

acometem as finanças do governo federal.É necessário que se faça um regime fiscal que 

controle não apenas Ggfc, mas todos os condicionantes da fragilidade financeira do 

governo federal, ou seja, Rgf como um todo, Agfeigf. Como este não foi o caso, o que se 

teve foi um novo regime de controle da expansão de Ggfc e não um regime fiscal novo, 

de fato.  
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